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Tragédia com 

Ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa têxtil colidiu com um caminhão num trecho da Rodovia Alfredo de Oli-
veira Carvalho (SP 249), a 344 quilômetros de São Paulo. A Polícia Militar informou que 37 pessoas morreram no local. Outras 14 
foram resgatadas com vida, mas, destas, quatro faleceram nos hospitais. ´É o  maior acidente do ano” nas estradas do estado. 
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Belford Roxo faz 
o dever de casa 

contra a Covid-19
A Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública de Belford Roxo aproveitou o Dia do Taxista para observar o cumprimento das me-

didas protocolares. A ação contou com a presença do coordenador de Educação no Trânsito, Roberto D’ Amico, e  quatro guardas municipais.

Rafael BaRReTo/PMBR

41 mortos

CenáRio de hoRRoR 

Os agentes abordaram os motoristas e distribuíram panfletos explicativos

Governo busca 
vagas temporárias 

durante o natal 
3

ator de ‘amor 
e Sexo’ é 

baleado em 
briga de trânsito 
Houve confusão entre o casal que 

ajudava mulher que capotou com o car-
ro e o policial que fez disparos.  
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Polícia prende 
traficantes de 

drogas em Meriti
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RePRodução

RePRodução/inSTaGRaM 
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
Personagem destacado pela Rese-

nha de ontem, Tony Ribeiro, foi bas-
tante comentado nas redes sociais. 
O rapaz, que é músico, cantor, compositor e produtor 
cultural, será o entrevistado de Bellinha Di Tena no pro-
grama “Você em Foco”, desta quinta (26), às 17h, pelo 
canaltvrio.com.br em parceria com a TV Metropolitana 
Rio Canal 2 da Net. Aquele Abraço, Tony!!!

Resenha Cultural
Hora

O cantor Lucas Gall-
dini se apresenta no Top-
Shopping nesta quinta-
-feira, dia 26. Carioca, 
cantor e compositor, 
Lucas começou a se inte-
ressar por música aos 10 
anos, se encantando pelo 
som do violão. O esfor-
ço e o tempo trouxeram 
resultados e, com pouca 
idade, já cantava para fa-
miliares e amigos.

 A apresentação de 
Luas Galdini será às 19h, 
na Praça de Alimentação, 
3º piso. Evento gratuito!

O TopShopping está 
localizado na Av. Go-
vernador Roberto Silvei-
ra 540, Centro – Nova 
Iguaçu. Telefone: (21) 
2667-1787.

lucas 
Galldini 
no Top 
Music 

Nossa agente sênior, 
Vó Candinha, reaparece 
depois de viajar e votar 
em sua terra natal, Ube-
raba-MG. E ela narra um 
fato semelhante a uma 
ocorrência divulgada aqui 
no ano passado. “Almoça-
va com uma amiga dona 
de casa em um dos restau-
rantes de comida a quilo, 

no centro da cidade mais 
famosa da Baixada. De re-
pente ouvimos o dono do 
comércio dizer para uma 
senhora idosa: ‘eu cobro 
taxa a parte de quem dei-
xa comida no prato. Estou 
vendo sobra de comida 
em seu prato’. Nunca ti-
nha visto algo igual”, con-
ta Vó Candinha. 

Sobra de comida é cobrada a mais 

o SoMBRa
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com
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Programação 10

No próximo dia 6 
dezembro, a par-
tir das 12h, es-

treia a Roda de Samba da 
Porta Pequena, sede his-
tórica da Portela (Porteli-
nha), com o Grupo Samba 
D’Passista que vai rece-
ber como convidado es-
pecial Dudu Nobre. Dudu 
promete botar o caldei-
rão pra ferver com mui-
to samba de raiz e palma 
na mão. Cheguem cedo, 
pois a festa terá feijoada 
liberada até às 14h. Nos 
intervalos tem o DJ Rjay, 
tocando vários sucessos.

Os ingressos já estão 
à venda, por R$ 20 reais 
com direito a um copo 
na entrada do evento. 
Mais informações: ZAP 
(21)99941-8565 ou pelo 
site de eventos: https://
www.sympla . com.br /
evento__1051289

O Grupo Samba 
D’Passista completou re-
centemente 1 ano de exis-

tência e é formado por: 
Vinicius Nascimento(tan-
-tan); Felipe Nascimen-
to ( pandeiro) Diego 
Nascimento(reco-reco); 
Yan Guimarães (Surdo) 
e PH Portela (Repique 
de mão). Todos os com-
ponentes são passistas de 
uma agremiação do Rio 
de Janeiro.

Um dos maiores ta-
lentos do samba, Dudu 
Nobre, além de intérpre-
te, é também um consa-
grado compositor. Mú-
sicas como “Água da 

minha sede”, “Vou botar 
teu nome na macumba”, 
“Quem é ela”, e “Pro 
Amor Render” são de sua 
autoria.

O músico e compo-
sitor faz sua turnê pelo 
Brasil, tocando sucessos 
como “A Grande Famí-
lia”, “No mexe mexe, no 
bole bole”, “Posso até me 
apaixonar”, “Goiabada 
Cascão”, “Tempo de Don 
Don” , “Chegue Mais” , 
“Estava Perdido no mar”, 
entre outros clássicos do 
samba.

Seu último CD, inti-
tulado “Ainda é Cedo”, 
foi lançado em 2013. 
O álbum possui 12 fai-
xas, das quais nove são 
de autoria do Dudu com 
parceiros. Entre eles, Nei 
Lopes, Claudemir, Moi-
ses Santiago, Fernando 
Magarça, Roque Ferreira 
e Chiquinho dos Santos. 
O disco possui também 
versões de músicas como: 
“Centelha” (Nelson Ru-
fino e Ivan Sólon), “Vôo 
de Paz” (Jorge Aragão e 
Zeca Pagodinho) e “As 40 

jota caRvalho
jota.carvalho@yahoo.com

dudu noBRe na Roda de 
Samba da Porta Pequena

MaRiana TavaReS / divulGação

divulGação

Sambista vai cantar seus sucessos no evento da Portelinha

A vida de Italo Bruno Fer-
reira da Silva, nascido em Bel-
ford Roxo, vai ser diferente em 
2021. Desde 2007 ele é conhe-
cido como MC Ítalo e se tor-
nou a nova aposta da Equipe 
Furacão 2000 para o próximo 
ano. Seu hit-sucesso do mo-
mento é “Vem no T.B.T”, que 
está tocando, bombando em 
várias plataformas digitais e 

rádios do Brasil.
“Estou apostando em um 

clipe gravado no STT Record, 
com filmagens de WR 7 e foto-
grafias do casal Mariana Tava-
res e Jorge Aquiles. Teve ainda 
as participações especiais dos 
MCs Suttra, Lusco Fé da Ro-
cinha, Ranginho do Corte e 
DJ João Vitor Leal, além de 7 
dançarinas renomadas - Sue-

nia Nunes, Tamires Santos, 
Fernanda Hellen, Nicole, Nan-
da, Gabriele e Andréia - todas 
com experiência no mundo do 
funk”, conta Italo. O clipe será 
lançado pela equipe Furacão 
2000 na primeira quinzena de 
dezembro. 

Fora dos palcos, MC Ítalo 
criou e coordena projetos so-
ciais nas comunidades Piam, 

Castelo e Palmeiras, nas quais 
promove oficinas musicais e de 
DJs para cerca de 200 jovens. 
O artista participará este ano 
do “Projeto Faça uma Crian-
ça Sorrir no Natal”. O evento 
vai acontecer dia 19 de dezem-
bro, em São Bernardo, Belford 
Roxo. 

Informações para shows, 21 
9 81626495 (Geisa Costa).

MC Ítalo, a nova aposta da furacão 2000

“O sujeito parece 
que se mancou. ‘Vou 
refrescar dessa vez. Da 
próxima, vou te cobrar 
senão comer tudo’. A 
vovozinha, sem graça, 
pagou o valor da re-

feição e foi embora. O 
elemento, que se diz 
empresário deve  sofrer 
de problemas psiquicos 
e precisa de tratamento, 
urgente!”, finaliza nossa 
agente. 

vovó sem graça 
pagou e foi embora

Ítalo e suas dançarinas em 
foto de estúdio para esta coluna

CRia de BelfoRd RoXo

“Após ser comunica-
da sobre a tal cobrança 
por fora do preço pelo 
prato de comida, a vovó 
quis saber dos critérios 
usados pelo dono do co-
mércio para taxar quem 
deixa um pouquinho de 
comida no prato. Meio 

sem graça e tentando ex-
plicar sem convencer, o 
comerciante reafirmou: 
‘deixar comida no pra-
to, aqui, é proibido e eu 
cobro por fora, sim, é o 
que tenho a dizer, minha 
senhora’. E se afastou”, 
disse ainda nossa Vó.

Tentou explicar, mas não convenceu
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A Secretaria de Mo-
bilidade Urbana e 
Segurança Pública 

de Belford Roxo realiza 
todo ano uma Campanha 
de Trânsito Seguro nas 
ruas da cidade. Em 2020,   
campanha aconteceu de 
maneira diferenciada. 
Aproveitando o Dia do 
Taxista, a Secretaria este-
ve na manhã de ontem, na 
Praça Getúlio Vargas, no 
centro de Belford Roxo, 
para observar o cumpri-
mento das medidas pro-
tocolares em virtude da 
Covid-19.

A ação contou com a 
presença do coordenador 
de Educação no Trânsito 
Roberto D’ Amico e  qua-
tro guardas municipais. A 
abordagem foi realizada 
no ponto de táxi da praça 
com folhetos educativos, 

distribuição de máscaras 
e orientação em relação ao 
transporte dos passagei-
ros.

“A nossa presença é 
baseada no decreto de se-
gurança estipulado pela 
Prefeitura, por conta do 
Coronavírus. É importan-
te que os taxistas estejam 
usando a máscara e tenham 
em seu veículo o álcool 
em gel. Usamos o dia do 
taxistas para conscientizá-
-los da importância dessa 
medidas, além de medidas 
de segurança como uso 
do cinto, não utilização 
do celular e ter o veículos 
em condições de circular”, 
declarou D’Amico.

Matheus Ribeiro, de 
21 anos, é taxista há dois 
anos e reforçou a impor-
tância do movimento na 
atual situação que o mun-
do enfrenta. “É fundamen-
tal cumprimos as medi-
das, esse vírus tem matado 

muitas pessoas e nosso pa-
pel é ajudar na diminuição 
dos casos. Ando com o 
álcool no carro, sempre de 
máscara e com os vidros 

todos abertos”, afirmou o 
motorista.

Além de conversar com 
os taxistas, os agentes de 
trânsito também aborda-

ram motoristas por apli-
cativos e outros veículos 
que passaram pela via. O 
foco desta vez, foi alertar 
que além das medidas de 

segurança, é preciso es-
tarem atentos a não dis-
seminação do vírus pela 
cidade.

a ação contou com a presença do coordenador de educação no Trânsito Roberto d’ amico e  quatro guardas municipais
Rafael BaRReTo/PMBR

covid 19 

 Belford Roxo realiza campanha 
de conscientização no trânsito 

 O taxista Matheus Ribeiro apoiou a campanha da Prefeitura 
e destacou a importância das medidas contra a Covid-19

Governo do RJ negocia abertura 
de vagas temporárias para o Natal

Após garantir vagas 
temporárias para a Black 
Friday, evento em que o 
comércio promete gran-
des descontos para os con-
sumidores, a Superinten-
dência de Atendimento ao 
Trabalhador da Secretaria 
de Estado de Trabalho e 
Renda do Rio de Janeiro 
iniciou, nesta quarta-feira 
(25), a busca de vagas para 
trabalhadores temporários 
para a época do Natal.

Tradicional nos Estados 
Unidos, a Black Friday 
(sexta-feira negra) ocorre 
depois do feriado de Ação 
de Graças e marca o início 
da temporada de compras 
de fim de ano. O comér-

cio aproveita a data para 
promover liquidações es-
peciais e atrair mais con-
sumidores.

“Estamos com perspec-
tiva de 600 vagas tempo-
rárias no comércio vare-
jista para o Natal”, disse 
à Agência Brasil o supe-
rintendente Júlio Saraiva, 
que está intermediando as 
contratações, por meio do 
Sistema Nacional de Em-
prego (Sine-RJ). A expec-
tativa é positiva, com base 
em estudos da Associação 
Brasileira do Trabalho 
Temporário (Asserttem), 
que apontam que 20% dos 
trabalhadores contratados 
têm grande possibilidade 

de ser efetivados.
Na última terça-feira, 

Saraiva reuniu-se com re-
presentantes do  comércio 
atacadista, formado por 
grandes redes de super-

mercados, e, até amanhã, 
espera garantir mais 300 
vagas temporárias. “Es-
tamos negociando”, disse 
Saraiva. Segundo ele, a 
secretaria ainda não con-

seguiu nada em termos 
de vagas temporárias para 
o fim do ano. “Está tudo 
muito parado, bem como 
a construção civil”.

Secretaria diz que já garantiu postos de trabalho para a Black Friday

ReuTeRS/PilaR olivaReS/diReiToS ReSeRvadoS

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde e De-
fesa Civil de Duque 
de Caxias, através do 
Departamento de Hu-
manização, convida 
os profissionais de 
saúde e demais inte-
ressados para partici-
par de mais um bate 
papo sobre os impac-
tos da pandemia do 
Covid-19, que será 
realizado amanhã, 
às 19h50m, através 
da ferramenta Goo-
gle Meet. Dois temas 
serão destaque neste 
Webinário: A Saúde 
do Homem e o Dia 
Mundial da Prevenção 
de Lesão por Pressão.

O evento virtual 
“Compromisso com a 
Vida – Conhecimento 
e Ação em Tempo de 
Pandemia” tem vagas 
limitadas. Os partici-
pantes terão direito a 
Certificado de Parti-
cipação. A inscrição 
deve ser realizada 
através do link: ht-
tps:/ /forms.gle/iN-
qiUqBDweerXB1r6.

Webnário 
debate 

saúde do 
homem

em Caxias 

Covid:Câmara ouve MS sobre testes 
19 com vencimento em dezembro

O secretário de Vigi-
lância em Saúde do Mi-
nistério da Saúde (MS), 
Arnaldo Correia Medei-
ros, disse que a pasta vai 
pedir a ampliação do pra-
zo de validade dos kits de 
teste de covid-19 do tipo 
RT-PCR. Os testes foram 
adquiridos em abril, em 
uma parceria do minis-
tério com a Organização 
Pan-Americana da Saúde 
(Opas), em caráter emer-
gencial.

Em audiência da comis-
são da Câmara dos Depu-
tados que acompanha as 
ações do governo federal 
no enfrentamento à pan-

demia de covid-19, Me-
deiros disse que recebeu 
um estudo da Opas sobre 
a ampliação do prazo de 
validade dos testes de co-
vid-19. No último domin-
go, o jornal O Estado de 
S. Paulo publicou repor-
tagem segundo a qual o 
Ministério da Saúde tem 
estoque de cerca de 6,8 
milhões de testes que per-
dem a validade nos meses 
de dezembro e janeiro. 
Segundo a reportagem, 
a validade do restante do 
estoque vai até março. Os 
testes estão estocados em 
um armazém em Guaru-
lhos, município da região 

metropolitana de São Pau-
lo. O prazo de validade 
dos testes é de oito me-
ses, mas, de acordo com 
o secretário, estudos de 

estabilidade indicam que 
pode ser estendido em até 
12 meses. Medeiros in-
formou que o pedido de 
prorrogação da data de 

validade será encaminha-
do à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) para análise. 

Fonte:Agência Brasil. 

Ministério avaliará possibilidade de ampliação do prazo de validade

najaRa aRaújo/CâMaRa doS dePuTadoS

evento virtual
“Compromisso 

com a vida” 
tem vagas 
limitadas
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Mídia é parceira na luta 
contra violência a mulher 

Especialistas que parti-
ciparam ontem do debate 
promovido pelo Ministé-
rio da Justiça e Seguran-
ça Pública sobre o papel 
da mídia no que se refere 
à divulgação de notícias 
que envolvam esse tipo de 
violência, avaliaram que 
o trabalho da imprensa e 
da mídia é fundamental 
para a conscientização e 
combate ao feminicídio e  
à violência contra mulher. 

Ontem foi celebrado 
o Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência 
contra a Mulher. O deba-
te Abordagem Midiática 
em Crimes de Violência 
contra Mulher foi trans-
mitido pelas redes sociais 
do ministério. Ao destacar 
a relevância dos meios 
de comunicação com re-
lação ao assunto, o de-
legado Cláudio Alvares 
Sant´Ana, da delegacia 
Especializada de Defesa 
da Mulher, Criança e Ido-
so de Várzea Grande, no 

Mato Grosso, citou a no-
vela Mulheres Apaixona-
das, produzida pela Rede 
Globo em 2003, que re-
sultou em discussões para 
a atualização da lei.

A trama apresentou um 
caso emblemático de vio-
lência contra a mulher, de 
uma professora de educa-
ção física que, agredida 
pelo marido, não conse-
guia sair do ciclo de vio-
lência. À época, segundo 
Sant´Ana, a punição para 
esses casos era muito 
branda.

“Essa novela trouxe o 
debate para dentro de to-
das as casas. Aquilo que, 
até então, era considerado 
‘briga de marido e mu-
lher, onde ninguém mete 
a colher’ foi exposto em 
horário nobre. Ali, a mídia 
teve um papel importante 
no desencadeamento da 
Lei Maria da Penha, deu 
um empurrão e, em 2006, 
a lei entrou em vigor”, 
destacou o delegado.

Educação 

O Corpo de Bombeiros do RJ publicou novas medidas para evi-
tar aglomerações na pandemia. A corporação realiza fiscalização 
em locais como boates e casas de espetáculos, com o objetivo de 

impedir o desrespeito às regras sanitárias vigentes.

Não há mais vagas de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
destinados a pacientes com coronavírus no Rio. Pelos dados, o núme-
ro de pacientes que precisam de leitos de UTI de Covid-19 já é maior 

do que o número de vagas nos hospitais públicos.

O aplicativo e-Título 
poderá ser baixado somen-
te até as 23h59 do próximo 
sábado, segundo informou 
o Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE).A ferramenta di-
gital dá acesso a uma série 
de serviços projetados pela 
Justiça Eleitoral para faci-
litar o voto. 

No próximo domingo 
(29), 57 municípios esco-
lhem, em segundo turno, 
os prefeitos. E somente 
poderá utilizar o e-Título 
quem já tiver se cadas-
trado na ferramenta até a 
véspera. O cadastramento 
só voltará a ficar disponí-
vel na segunda-feira (30).

e-TÍTulo i

SeGundo TuRno ii

A três dias do 2º turno 
das eleições, os candida-
tos têm só até hoje para 
realizarem propaganda por 
meio de reuniões públicas 
ou comícios e para utiliza-
rem sonorização fixa, entre 
8h e 0h, de acordo com o 
artigo 240 do Código Elei-
toral (Lei nº 4.737/1965).

A data-limite vale ainda para a publicação, 
no Diário de Justiça Eletrônico, do edital que 
convoca os representantes dos partidos, do 
Ministério Público e da OAB para acompa-
nhar a liberação do Sistema de Gerenciamen-
to da Totalização (Sistot) nas zonas eleitorais.

fique aTenTo i

ConvoCação iii

ediToRial

Hoje também termina o prazo para que 
os TREs divulguem, via internet, o local 
onde estarão fixados os pontos de trans-
missão de dados do pleito. O local deve ser 
diferente do endereço em que funcionará a 
junta eleitoral.

PRazo ii

Pronto para o ano letivo 2021

O subdiretor-geral de 
Cultura da Assembleia 
Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro 
(Alerj), Nelson Freitas, 
foi condecorado com 

a medalha Amigo da 
Marinha. O reconhe-
cimento foi concedido 
em cerimônia realizada 
ontem no Museu Naval 
do Rio. A homenagem 

é destinada a pessoas 
da sociedade civil, mi-
litares e instituições que 
têm contribuído no rela-
cionamento com a insti-
tuição.

Sub de Cultura da alerj recebe 
Medalha amigos da Marinha 

ThiaGo lonTRa

RePRodução

Renovação de matrícula na rede estadual de ensino já começou no Rio

Até o dia 3 de de-
zembro estará 
aberto o período 

de renovação de matrícu-
la da rede pública estadu-
al do Rio de Janeiro para 
o ano letivo de 2021. 
Para agilizar o processo 
e evitar aglomerações, o 
cadastro poderá ser feito 
de forma online, pelo site 
Matrícula Fácil. 

Segundo a Secretaria 
Estadual de Educação 
(Seeduc), pais, respon-
sáveis ou alunos maiores 
de 18 anos também po-
dem optar pela renova-
ção da matrícula presen-
cialmente, agendando a 
data e o horário por tele-
fone, diretamente com a 

unidade escolar.
A pasta destacou que o 

aluno que não fizer a re-
novação perderá o direito 
à vaga e deverá participar 
do processo informatiza-
do de matrículas, se qui-
ser continuar na rede pú-
blica estadual. 

Para os alunos que qui-
serem ingressar na rede 
estadual ou mudar de es-
cola, a primeira fase de 
pré-matrículas será aber-
ta de 4 a 22 de dezembro. 
Os interessados deverão 
acessar o site Matrícula 
Fácil e verificar a oferta 
de séries, cursos e tur-
nos disponíveis. No ato 
da inscrição, o candidato 
pode escolher, no míni-
mo, três escolas de sua 
preferência. O resultado 
da alocação será divulga-
do no dia 30 de dezem-

bro.

Calendário 
Para o ano letivo de 

2021, a Seeduc prevê 
uma matrícula especial 
para que os estudantes 
que estão terminando o 

ensino médio possam 
aprofundar o conteú-
do do último ano caso 
desejem. O calendário 

para essas matrículas 
especiais está sendo ela-
borado pela pasta e será 
divulgado em separado.

O cadastro poderá ser feito de forma online, pelo site Matrícula Fácil

antonio caRlos
horahmunicipios@gmail.com

ALEMANHA - A Alemanha registou ontem 
novo recorde de mortes por covid-19, com 410 
óbitos em 24 horas, e espera-se que haja uma ex-
tensão das medidas restritivas atuais sobre a vida 
pública e econômica do país. O número de novas 
infecções em 24 horas foi de 18.633, segundo da-
dos do Instituto Robert Koch (RKI).

Esse número representa mais de mil casos em 
relação ao registados na quarta-feira da semana 
anterior, embora esteja abaixo do máximo abso-
luto de infecções diárias (23.648 casos na sexta-
-feira passada). Mais alarmante é o aumento de 
mortes - 410 em 24 horas - bem acima do recor-

de diário anterior (315) registrado em meados de 
abril.

O número total de infeções verificadas pelo 
RKI desde o início da pandemia sobe, assim, 
para 961.320 - dos quais se estima que 656.400 
pacientes estejam recuperados -, enquanto o nú-
mero de óbitos sobe para 14.771.

Na semana passada houve uma reunião entre 
os líderes dos estados federados alemães, mas 
não foi alcançado um consenso para endurecer as 
medidas em vigor desde 2 de novembro - como 
pretendia Merkel - e apenas foi avaliado o núme-
ro de infecções naquele momento.

M
un

do

País tem 410 mortes em 24 horas
ReuTeRS/KoKi KaTaoKa/diReiToS ReSeRvadoS

Angela Merkel se reúne com líderes 
regionais para discutir restrições
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EsPortE dE luto

Pelé: “um dia vamos 
bater bola juntos no céu”

O astro do futebol Pelé 
disse nesta quarta-
-feira (25) que per-

deu um amigo com a morte 
do craque argentino Diego 
Maradona e afirmou ter cer-
teza que um dia dos dois jo-
garão futebol juntos no céu. 
Maradona morreu após so-
frer um infarto, aos 60 anos.

“Que notícia triste. Eu 
perdi um grande amigo e o 
mundo perdeu uma lenda. 
Ainda há muito a ser dito, 
mas por agora, que Deus 
dê força para os familia-
res. Um dia, eu espero que 
possamos jogar bola juntos 
no céu”, disse Pelé, de 80 

anos, em declaração passa-
da à Reuters por sua asses-

soria de imprensa.
Maradona, de 60 anos, 

morreu nesta quarta por 
causa de um ataque cardía-

co, disse o advogado do ex-
-jogador, campeão da Copa 

do Mundo com a seleção 
argentina em 1986.

RePRodução

jota.carvalho@yahoo.com
jota caRvalho

 Maradona e Pelé brincam com a bola em programa de tevê comandado pelo argentino

idolo e mito na argentina, Maradona morreu ontem pela manhã

Fla perde patrocínio de R$ 4 milhões da TIM
Na quarta-feira (25), a 

TIM cancelou o patrocí-
nio de R$ 4 milhões ao 
Flamengo após o Olhar 
Olímpico publicar que o 
destino dessa verba havia 
causado a renúncia de De-
lano Franco do cargo de 
vice-presidente do clube 
rubro-negro. O dirigente 
acusa o presidente do clu-
be, Rodolfo Landim, de 
não cumprir com seu com-
promisso verbal que seria 
de repassar esse recurso, 
do projeto Fla-Vôlei, ao 
time de vôlei Sesc-RJ/
Flamengo, que disputa a 
Superliga Feminina e tem 
a marca da TIM no seu 
uniforme. 

Não é de hoje que a 
TIM tem sua marca nos 
uniformes dos grandes 
clubes de futebol do Rio. 
Contudo, ela utiliza recur-
sos de renúncia fiscal da 

Lei Estadual de Incentivo 
ao Esporte para patrocinar 
também, times amadores 
desses mesmos clubes. 
No Flamengo, o dinheiro 
historicamente vai para 
o basquete. Neste ano, a 
empresa doou R$ 2 mi-
lhões.

Na temporada passada, 
o Flamengo conseguiu 
que a TIM doasse R$ 4 mi-
lhões também no seu time 
de vôlei feminino. E pre-
tendia que o patrocínio se 
repetisse, tendo apresen-
tado o projeto Fla-Vôlei 
20-21 à Lei de Incentivo 
no início de março. En-
tretanto, com a pandemia, 
a crise financeira causou 
a fusão dos times do Fla-
mengo e do Sesc-RJ.

A informação é de que 
havia um acordo entre 
Flamengo e Bernardinho, 
e o Rio de Janeiro Vôlei 

Clube seguiria sendo o 
clube federado, mas com 
a equipe jogando na Gá-
vea, sede do Flamengo, 
e usando o uniforme do 

clube rubro-negro. Dessa 
forma, Alberto Mario Gri-
selli, CRO da TIM, confir-
mou em julho ao governo 
que sua empresa doaria os 

R$ 4 milhões necessários 
ao projeto.

Bernardinho, técnico 
do time, reclama que ha-
via um compromisso ver-

bal de que esse dinheiro, 
quando chegasse ao Fla, 
seria utilizado para pagar 
contas do time. E esses R$ 
4 milhões seriam funda-
mentais para o projeto.

Landim, nega que o 
Flamengo tenha assumido 
esse compromisso. Confi-
ra a declaração do presi-
dente do clube.

– O Flamengo está 
cumprindo rigorosamen-
te o contrato feito com o 
técnico”, disse a diretoria, 
em nota, afirmando que 
“paga religiosamente o 
valor acordado à empresa 
do Bernardinho, fornece 
material esportivo e es-
paço para treinamento na 
Gávea e cede sua imagem 
para a empresa o que au-
menta bastante o poder 
de atração para outros pa-
trocínios serem fechados 
pela empresa do técnico.

A CBF e o futebol 
brasileiro lamentaram o 
falecimento do ídolo ar-
gentino, aos 60 anos.

A Confederação Bra-
sileira de Futebol se 
une às manifestações de 
pesar e de tristeza pelo 
falecimento de Diego 
Armando Maradona, aos 
60 anos, nesta quarta-
-feira (25). 

Maradona foi um dos 
mais brilhantes jogado-
res de todos os tempos. 
Encantou o mundo com 
sua garra, irreverência 
e cumplicidade com a 
bola e os gramados. Um 
craque que contribuiu 
para disseminar a paixão 
dos sul-americanos pelo 
futebol. Sua genialidade 

seguirá viva, inspirando 
novas gerações em to-
dos os cantos do mundo 
onde se joga futebol.

Com a camisa da Ar-
gentina, Diego Mara-
dona disputou quatro 
Copas do Mundo e con-
quistou o Mundial do 
México, em 1986. Ele e 
a Seleção Brasileira esti-
veram frente a frente em 
sete oportunidades. A 
primeira partida foi ain-
da com as equipes sub-
20 de Brasil e Argenti-
na, pelo Sul-Americano 
da categoria, em 1979. A 
Albiceleste venceu por 1 
a 0.

No mesmo ano, Ma-
radona fez seu primeiro 
jogo contra o Brasil pela 

equipe profissional da 
Argentina, pela Copa 
América, no Maracanã. 
Em 1981, pela Copa 
de Oro, no Uruguai, El 
Diez foi titular no em-
pate por 1 a 1. O gol da 
partida foi o seu pri-
meiro e único contra o 
Brasil.

Maradona enfren-
tou o Brasil em duas 
Copas do Mundo. Em 
1982, na Espanha, aca-
bou derrotado por 3 a 
1 e foi expulso no fim 
da partida. Em 1990, o 
meia teve uma de suas 
melhores atuações com 
a camisa da Argenti-
na e conduziu o país a 
uma vitória por 1 a 0, 
com uma grande jogada 

no gol de Caniggia. Ao 
todo, foram seis jogos 

como profissional, com 
três vitórias do Brasil, 

dois empates e um triun-
fo da Argentina.

dieGo aRMando MaRadona, 
lenda do fuTeBol Mundial

MaRCelo CoRTeS / fla

Presidente Rodolfo Landim é acusado de não cumprir palavra 
com o Fla-Vôlei patrocinado pela empresa de telefonia
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As aulas do projeto 
Guarda Mirim da 
Prefeitura de Bel-

ford Roxo já começaram. 
Em virtude da pandemia, 
os 150 alunos inscritos 
têm acesso às aulas a dis-
tância com atividades e 
vídeos informativos. Toda 
semana um vídeo será 
postado no canal do You-
Tube https://www.you-
tube.com/channel/UCI-
tqayEttlf8fDFZN4145wg 
e a partir da aula online 
serão realizadas ativida-
des através de um link de 
formulário do Google com 
exercícios e tarefas onde 

os alunos deverão respon-
der e enviar pelo grupo do 
Whatsapp.

Os vídeos são gravados 
pelo inspetor de projetos 
Thiago Silva de sua casa 
e postados na plataforma. 
“É muito simples. Basta 
um click no link do canal 
do YouTube para assistir 
as aulas. Essa foi a manei-
ra que encontramos para 
continuar com o projeto. 
Nos adaptamos às plata-
formas e ferramentas di-
gitais”, destacou”. Thiago. 
Também participam do 
projeto o inspetor de pro-
jetos Egídio Soares, os co-
ordenadores Fábio Calixto 
e Vasti Aleixo e o instrutor 
e colaborador do projeto 

Guarda Mirim e respon-
sável pelo projeto Viver 
(no polo da guarda muni-
cipal), em parceria com a 
Secretária de Assistência 
Social e Cidadania, Mano-
el Max. 

A aluna do projeto Ra-
faelly dos Santos Calixto, 
10 anos, assistiu a primei-
ra aula e garantiu que é 
importante para seu de-
senvolvimento. “A cada 
dia aprendo mais sobre 
diversos temas como éti-
ca, cidadania, bullying e 
reforço escolar. Espero 
que essa pandemia pas-
se logo para que voltem 
as aulas presenciais com 
nossos instrutores e meus 
colegas de curso”, disse 

jota caRvalho
jota.carvalho@yahoo.com

divulGação

ProjEto onlinE

Guarda Mirim de Belford Roxo tem 
aulas virtuais durante a pandemia 

Rafaelly dos Santos destaca os ensinamentos da Guarda 
Mirim e torce pelo início das aulas presenciais

os vídeos são gravados pelo 
inspetor de projetos Thiago Silva de 
sua casa e postados na plataforma 

hGni suspende cirurgias eletivas devido 
ao aumento do novo coronavírus

O Hospital Geral de 
Nova Iguaçu (HGNI) de-
cidiu, na quarta (25), sus-
pender as cirurgias eleti-
vas devido ao aumento no 
número de internações de 
pessoas com o novo coro-
navírus. Cirurgias oncoló-
gicas, de maior complexi-
dade, serão reguladas para 
transferências às unidades 
de referência neste trata-
mento e analisadas de for-
ma cuidadosa e criteriosa. 
A Prefeitura segue moni-

torando o número de casos 
no município.

Com capacidade ins-
talada de 30 leitos de in-
ternação exclusivos para 
a Covid-19, sendo 10 de 
UTI e 20 de enfermaria, 
que podem ser equipados 
como UTI em caso de ne-
cessidade, o HGNI terá 
que passar por nova rea-
dequação para, mais uma 
vez, manter a assistência 
médica. Nesta quarta, 28 
pacientes estavam inter-

nados com a doença e a 
taxa de ocupação era de 
93,3%. Este aumento li-
gou o sinal de alerta da 
unidade, que desde o iní-
cio da pandemia pratica-
mente se tornou dois hos-
pitais dentro de um, com 
setor isolado para atender 
casos da Covid-19 e outro 
para traumas e agravos 
clínicos de toda a Baixa-
da Fluminense, que che-
gam à emergência diaria-
mente. 

divulGação

Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência contra a Mulher em Meriti

Em alusão ao Dia In-
ternacional pela Elimina-
ção da Violência contra a 
Mulher (25), a Prefeitu-
ra de São João de Meri-
ti começou ontem os 16 
dias de ações pelo fim da 
violência contra a mulher 
e sobre direitos das víti-
mas de violência, em uma 
campanha anual que vai 
até 10 de dezembro, Dia 
Internacional dos Direitos 
Humanos.

Devido à pandemia do 
novo coronavírus, toda a 
ação será online. Abrin-
do o evento, a Superin-
tendência da Mulher irá 
fazer uma transmissão ao 
vivo (live) às 17h de hoje, 
a convite do Sesc de São 
João de Meriti.

A instituição convidou a 
prefeitura para falar sobre 

as ações de defesa da mu-
lher neste delicado período 
que vivemos e o tema ini-
cial será:“A violência con-
tra à mulher em tempos de 
pandemia”, transmitida no 
perfil da instituição no Ins-
tagram (@sescsaojoao).

A superintendente Mar-
cela Brainher, do Centro 
de Atendimento à Mu-
lher - Ceam, vinculado 
à Secretaria de Cultura, 
Lazer Direitos Humanos 
e Igualdade Racial da 
Prefeitura de São João de 
Meriti, será a palestrante 
neste dia.

Ao todo serão 16 dias 
de evento e os vídeos se-
rão postados na página da 
prefeitura no Facebook 
(PMSJMoficial), abordan-
do temas como violência 
psicológica, patrimonial, 

moral e física, assuntos de 
extrema importância no 
contexto de violência do-
méstica.

Sobre o dia
A data é uma homena-

gem às irmãs Pátria, Maria 
Tereza e Minerva Maribal, 
que foram torturadas e 
assassinadas brutalmente 
nessa data, em 1960, pelo 
ditador da República Do-
minicana, Rafael Trujillo.

Em 1999 o evento rece-
beu apoio da Assembleia 
Geral da Organização das 
Nações Unidas que insti-
tuiu a data para estimular 
os governos e a socieda-
de civil a realizar eventos 
anuais que ajudassem a 
acabar com a violência 
contra a mulher, um pro-
blema global.

divulGação

Hospital da Posse entra em alerta contra nova onda da Covid 19



quinta-FEiRa, 26 dE novEmbRo dE 2020 Hora 7polícia

Plantão 

acidente deixa 41 mortes

antonio caRlos
horahmunicipios@gmail.com

O choque entre um 
caminhão e um 
ônibus lotado de 

trabalhadores deixou 41 
mortos ontem, na Rodo-
via Alfredo de Oliveira 
Carvalho (SP 249). A 
Polícia Militar informou 
que 37 pessoas morre-
ram no local. Outras 14 
foram resgatadas com 
vida, mas, destas, quatro 
faleceram nos hospitais. 
Nove dos feridos se en-
contram em estado gra-
ve. Entre os mortos está 
o motorista do caminhão, 
que foi socorrido, mas 
não resistiu. O tenente da 
Polícia Militar Alexan-
dre Guedes disse que “é 
o  maior acidente do ano” 

nas estradas de São Pau-
lo.

O ônibus, que trans-
portava funconários de 
uma empresa têxtil, coli-
diu com o caminhão pou-
co antes das 7h em uma 
rodovia próxima à cida-
de de Taguaí, a 344 qui-
lômetros da capital. As 
causas do acidente ainda 
não foram determinadas, 
enquanto as operações de 
resgate às vítimas conti-
nuam. A hipótese inicial 
é que o motorista do ôni-
bus perdeu o controle do 
veículo.

O ônibus saiu de Ta-
quarituba e seguia para 
Fartura, no sul do estado, 
perto da fronteira com o 
Paraná. Autoridades de 
trânsito do Brasil esti-
mam que entre 2015 e 

2019 morreu uma média 
de 30.000 pessoas por 
ano em acidentes de trân-
sito no país.

“Orem por nõs”, diz 
médico intensivista 
Um dos médicos da 

Santa Casa de Taquarituba 
disse que as equipes preci-
saram transferir para ou-
tros hospitais algumas das 
vítimas do grave acidente.
Gabriel Ortega disse que 
a a transferência de parte 
das vítimas foi necessária 
porque não há recursos 
suficientes na Santa Casa. 
“Nós recebemos aqui no 
nosso serviço seis vítimas. 
Duas chegaram já infeliz-
mente em óbito, três delas 
estão internadas em UTI 
em estado grave e uma de-
las está internada na nossa 

enfermaria com apenas es-
coriações”, contou.

“Prestamos nossas 
condolências às famílias 
e pedimos a todos que 
orem por nós e que es-
tejam torcendo por nós 

nesse momento tão difí-
cil. As vítimas estão sen-
do colocadas no sistema 
de transferência agora, 
porque infelizmente nós 
precisamos de recursos 
que são indisponíveis 

para nós no momento. 
Deus nos abençoe.” Or-
tega disse que foi des-
locado da UTI para o 
pronto-socorro, para aju-
dar nos atendimentos das 
vítimas.

RePRodução 

Colisão entre ônibus e caminhão foi na Rodovia alfredo 
de oliveira Carvalho, entre Taguaí e Taquarituba (SP)

O cenário da tragédia: corpos presos nas ferragens e espalhados na pista

Borat de ‘amor & Sexo’ é 
baleado em praia da zona oeste 

Conhecido pelo perso-
nagem Borat, de “Amor e 
Sexo”, o ator Bruno Mi-
randa foi baleado ontem, 
na Praia do Recreio dos 
Bandeirantes, na Zona 
Oeste do Rio.

A vítima foi levada 
para o Hospital Municipal 
Lourenço Jorge, na Bar-
ra da Tijuca, onde passou 
por uma cirurgia. Segun-
do a  Secretaria Munici-
pal de Saúde, o ator foi 
operado e segue interna-
do, com quadro estável. A 
ocorrência foi registrada 
na 16ª DP. De acordo com 
as primeiras informações 
da Polícia Militar, um PM 

teria se envolvido em uma 
briga de trânsito e efetuou 
disparo de arma de fogo 
na Rua Maurício da Costa 
Faria, no Recreio. 

Em nota, o programa 
Operação Presente in-
formou que, por volta 
do meio-dia desta quar-
ta, policiais do Operação 
Presente foram acionados 
por pedestres, que infor-
maram sobre um disparo 
de arma de fogo após aci-
dente de trânsito na Rua 
Gelson Fonseca. Chegan-
do ao local, os agentes 
encontraram Bruno bale-
ado no chão. O autor do 
tiro foi localizado e leva-

do para a delegacia para 
prestar esclarecimento. A 
arma utilizada foi encon-

trada escondida em uma 
árvore próximo ao local 
do disparo.

RePRodução/inSTaGRaM ofiCial

A prefeitura de Itaí, de 
onde saiu o ônibus de-
cretou luto de três dias 
na cidade pela morte de 
41 pessoas. O governo 
estadual de São Paulo 
montou uma força-tarefa 
para identificar e liberar 
os corpos das vítimas. Os 
Institutos Médicos Legais 
(IMLs) das cidades de 
Avaré, Botucatu e Itape-
tininga, foram acionados 

para atender mais rapida-
mente às famílias dos aci-
dentados. 

O Coordenador da De-
fesa Civil do Estado, Co-
ronel Walter Nyakas Jú-
nior, e os secretários de 
Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi, e de 
Saúde, Jean Gorinchteyn, 
foram até o local para co-
ordenar os resgates, visi-
tar os hospitais onde estão 

as vítimas e agilizar a li-
beração dos corpos.

Os hospitais estão pe-
dindo doações de sangue 
para as vítimas que estão 
nos hospitais. Para doar é 
preciso entrar em contato 
com o Hemocentro de Bo-
tucatu pelos números (14) 
3811-6041 (ramal 240) 
ou pelo WhatsApp (14) 
99624-7055 e (14) 99631-
5650.

idenTifiCaR oS CoRPoS é PRioRidade 

Bruno Miranda, o Borat, foi baleado no Recreio 

A polícia prendeu em 
flagrante um homem de 
20 anos, na noite da últi-
ma terça-feira , em Nite-
rói, na Região Metropo-
litana. Ele é  acusado de 
matar a ex-companheira 
e o atual namorado dela. 
Ele foi encontrado pels 
agentes após ele ser ba-
leado e dar entrada no 
Hospital Estadual Alber-
to Torres (Heat), em São 
Gonçalo. 

Segundo a polícia, 
horas antes o suspeito 
invadiu a casa da vítima, 
na comunidade da Ititio-
ca, em Niterói, e atirou 
contra o casal e fugiu do 
local. A polícia investiga 
se traficantes atiraram 

contra ele na hora da 
fuga.

Testemunhas conta-
ram que Agatha Karoly-
ne de Jesus, de 23 anos, 
chegou a ser levada por 
paramédicos do Corpo de 
Bombeiros para o Hos-
pital Estadual Azevedo 
Lima (Heal), no Fonseca, 
mas ela não resistiu e fa-
leceu após da entrada na 
emergência. Já o compa-
nheiro morreu no local. 
O relacionamento entre a 
mulher e o autor do cri-
me já havia terminado há 
seis meses. A Delegacia 
de Homicídios de Nite-
rói, São Gonçalo e Itabo-
raí (DHNSGI) investitga 
o caso. 

Preso após matar a ex e 
o atual namorado dela

Traficantes de Meriti são presos pela Civil 
Dois acusados de inte-

grar a maior facção crimi-
nosa do RJ foram presos 
ontem por agentes do De-
partamento Geral de Polí-
cia Especializada durante 

uma operação de combate 
ao tráfico de drogas. A pri-
são foi efetuada por agen-
tes da Divisão de Captu-
ras.

Antônio Carlos Rosa 

Freitas e Raphael de Oli-
veira Salles foram loca-
lizados na casa de paren-
tes no Complexo da Vila 
Ruth.

Segundo a Polícia Civil, 

Freitas foi condenado por 
tráfico de drogas e estava 
foragido desde 2010. Já 
Salles foi condenado por 
tráfico de drogas e asso-
ciação para tráfico e estava 

foragido desde o ano pas-
sado. 

Ainda de acordo com a 
corporação, as investiga-
ções apontam que o tráfico 
de drogas financia outros 

crimes, como roubos de 
veículos e de cargas, forne-
cendo armamento, “solda-
dos” e a estrutura logística 
para esconder o produto 
dos roubos.
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sEgurança

Os homicídios do-
losos no Estado 
do Rio de Janeiro 

tiveram queda de 15% em 
outubro de 2020 na com-
paração com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. Este 
é o sétimo mês seguido 
de redução do indicador 
em 2020, se comparado 
com 2019, e o menor ín-
dice para o mês e para o 
acumulado do ano desde 
o início da série histórica, 
iniciada em 1991 pelo Ins-
tituto de Segurança Públi-
ca (ISP). No total, foram 
274 vítimas em outubro 
deste ano contra 321 em 
2019. Os homicídios tam-
bém diminuíram 19% no 
último trimestre (agosto, 
setembro e outubro) em 
relação ao mesmo período 

do ano passado.
O ISP registrou ainda 

o menor número de latro-
cínios (roubo seguido de 
morte) da série histórica, 
que teve início em 1991, 
no acumulado do ano de 
2020 em comparação ao 
mesmo período do ano 
passado. Foram 70 casos 
contabilizados de janeiro 
a outubro deste ano contra 
98 em 2019. 

Na categoria de cri-
mes contra o patrimônio, 
o roubo de cargas apre-
sentou queda de 34% em 
relação ao acumulado do 
ano e de 38% em relação 
a outubro. Vale salientar 
que um estudo inédito do 
ISP, divulgado no último 
mês, mostrou que a que-
da dessa modalidade de 
crime não tem correlação 
estatística com o isola-
mento social para evitar a 

propagação do coronaví-
rus. Os analistas do Insti-
tuto cruzaram os registros 
da Secretaria de Estado 

de Polícia Civil com os 
dados do histórico de lo-
calização dos usuários do 
Google.

Os dados divulgados 
pelo Instituto de Segu-
rança Pública (ISP) são 
referentes aos registros de 

ocorrência lavrados nas 
delegacias de Polícia Civil 
do Estado do Rio de Janei-
ro no mês de outubro.

jota caRvalho
jota.carvalho@yahoo.com

RePRodução

Índice foi o menor para o mês 10 e o acumulado do ano desde o início da série histórica do ISP

homicídio doloso tem queda de 
15% no Rio, diz estudo do iSP

idosos ganham 
abrigo em hotel
A Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento So-
cial e Direitos Humanos 
inaugurou abrigo regional 
para idosos num hotel na 
cidade de Teresópolis, na 
Região Serrana fluminen-
se. O objetivo é reduzir 
o risco de contágio des-
sa população, que é mais 
vulnerável à Covid-19. 

O acolhimento conta 
com uma equipe de pro-
fissionais formada por 
assistentes sociais e cui-
dadores. Todos os idosos 
serão testados antes da 
entrada no hotel. Serão 

destinadas 30 vagas na 
unidade hoteleira, onde 
eles terão serviço de ho-
telaria e alimentação.

- Trabalhamos em con-
junto com os secretários 
da Região Serrana e de-
cidimos que a necessi-
dade maior era para o 
público idoso. A Secre-
taria prezou pelo serviço 
de qualidade e um bom 
atendimento para receber 
os idosos de forma digna 
- afirmou Cristiane Lama-
rão, secretária interina de 
Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos.

Pelo sétimo mês consecutivo, outubro apresentou o indicador positivo

- Homicídio doloso: 
2.924 vítimas nos dez 
meses de 2020 e 274 
em outubro - este foi o 
menor valor para o mês 
e para o acumulado 
do ano desde o início 
da série histórica em 
1991. Na comparação 
com o ano passado, o 
indicador apresentou 
queda de 13% em re-
lação ao acumulado do 
ano e de 15% em rela-
ção a outubro de 2019.

- Crimes violentos 

letais intencionais (ho-
micídio doloso, roubo 
seguido de morte e le-
são corporal seguida 
de morte): 3.019 víti-
mas nos dez meses de 
2020 e 281 em outubro 
– esses valores repre-
sentam o menor para 
o acumulado e para 
o mês desde o início 
da série histórica em 
1999. Na comparação 
com o ano passado, o 
indicador apresentou 
queda de 13% em re-

lação ao acumulado do 
ano e de 15% em rela-
ção a outubro de 2019.

- Roubo seguido de 
morte (latrocínio): 70 
vítimas nos dez meses 
de 2020 e cinco em ou-
tubro – este foi o menor 
valor para o acumulado 
do ano desde o início da 
série histórica em 1991. 
Na comparação com o 
ano passado, o indica-
dor apresentou 28 mor-
tes a menos em relação 
ao acumulado do ano e 

uma vítima a mais em 
relação a outubro.

- Morte por inter-
venção de agente do 
Estado: 1.075 mortes 
nos dez meses de 2020 
e 145 em outubro. Na 
comparação com o 
ano passado, o indica-
dor apresentou queda 
de 31% em relação ao 
acumulado do ano e de 
uma vítima em relação 
a outubro.

- Roubo de carga: 
4.196 casos nos dez 

meses de 2020 e 358 
em outubro. Na com-
paração com o ano pas-
sado, o indicador apre-
sentou queda de 34% 
em relação ao acumu-
lado do ano e de 38% 
em relação a outubro.

- Roubo de veícu-
lo: 21.048 ocorrências 
nos dez meses de 2020 
e 1.899 em outubro. 
Na comparação com o 
ano passado, o indica-
dor apresentou queda 
de 37% em relação ao 

acumulado do ano e 
em relação a outubro.

- Roubo de rua (rou-
bo a transeunte, roubo 
de aparelho celular e 
roubo em coletivo): 
60.695 registros nos 
dez meses de 2020 e 
6.022 em outubro. Na 
comparação com o 
ano passado, o indica-
dor apresentou queda 
de 42% em relação ao 
acumulado do ano e de 
37% em relação a ou-
tubro.

indiCadoReS eSTRaTéGiCoS divulGadoS

PF ouve três brigadistas sobre 
incêndio no Hospital de Bonsucesso

A Polícia Federal (PF) 
tomou na quarta (25) o 
depoimento de três bri-
gadistas que atuaram no 
combate ao incêndio que 
atingiu o Prédio 1 do 
Hospital Federal de Bon-
sucesso (HFB), na zona 
norte do Rio de Janeiro, 
no dia 27 de outubro.

Para quinta (26), esta-
vam previstos depoimen-
tos de mais três brigadis-

tas que são funcionários 
terceirizados da unidade 
hospitalar. Os depoimen-
tos são tomados na Supe-
rintendência da Polícia 
Federal do Rio, na Praça 
Mauá, região portuária 
da cidade.

No último dia 10, após 
o escoramento da estru-
tura do Prédio 1, feito 
por empresa especializa-
da, os peritos criminais 

federais iniciaram tra-
balho interno de busca 
de vestígios no local. O 
objetivo era evitar o ris-
co de desabamento cau-
sado pelo incêndio e dar 
segurança ao trabalho 
dos peritos federais que, 
a partir daquela data, 
passou a ser realizado de 
forma efetiva na área do 
incêndio.

O prédio que pegou 

fogo abrigava a emer-
gência, as enfermarias, o 
Centro de Tratamento In-
tensivo (CTI) e o Centro 
de Exames de Imagem.

Pouco tempo após o 
início do incêndio, 192 
pacientes que estavam 
nos prédios 1 e 2 come-
çaram a ser transferidos 
para outros blocos do 
complexo e outros hospi-
tais do Rio.

Mais três depoimentos estavam previstos para quinta-feira, 26, segundo os investigadores

Tânia RêGo / aBR

divulGação

Todos os idosos serão testados antes 
da entrada no hotel em Teresópolis
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PandEmia 

quatro cidades do Sul registram 
mais mortes causadas por Covid-19

Q uatro cidades 
do Sul do RJ 
c o n f i r m a r a m 

novas mortes causadas 
pela Covid-19. Miguel 
Pereira, Paty do Alfe-
res, Volta Redonda e 
Resende,registraram um 
óbito cada. As secreta-
rias municipais de Saú-
de divulgaram os novos 
dados sobre o coronaví-
rus na tarde da última 
terça-feira. 

Em Miguel Pereira, ao 
todo, 18 pessoas já mor-
reram de Covid-19 des-
de o início da pandemia. 
A vítimas são um idoso, 
de 71 anos, do distrito 
de Governador Portela, 
e uma idosa, de 84, que 
morava no bairro Rama-
da. O boletim epidemio-
lógico também registrou 

347 casos confirmados 
da doença na cidade. 
Desses, 310 já são con-
siderados curados.

Em Paty do Alferes, 
tem 13 mortes causa-
das pelo coronavírus. 
A mais recente é de um 
homem, de 53 anos. Na 

cidade 294 pacientes fo-
ram infectados com o 
vírus e 220 já são consi-
derados curados.

A prefeitura de Vol-
ta Redonda registrou 
a morte de um homem 
de 49 anos. A cidade 
chegou a 256 óbitos e 

8.010 pacientes infecta-
dos com o vírus, sendo 
6.900 já recuparados. 
Mais 27 casos foram 
confirmados no último 
boletim epidemiológi-
co. Na região, há 40.555 
casos confirmados da 
Covid-19, 1.313 mortes 

provocadas pela doença 
e 36.304 pessoas que já 
podem ser consideradas 
recuperadas.

Resende registra 
137ª morte 

A prefeitura de Re-
sende divulgou que a ci-

dade registrou mais uma 
morte causada pela Co-
vid-19. O boletim epi-
demiológico da Secre-
taria de Saúde não deu 
detalhes sobre a nova 
vítima. Com este óbi-
to, o município chegou 
a 137 mortes causadas 
pelo novo coronavírus 
desde o início da pande-
mia.

Também foram regis-
trados 26 novos casos 
da doença no municí-
pio, que chegou ao total 
de 3.522 moradores in-
fectados. Destes, 3.332 
são considerados recu-
perados. Até a publica-
ção desta reportagem, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde informou que mo-
nitorava 52 casos ativos 
de coronavírus, mas não 
deu detalhes de quantos 
pacientes estavam inter-
nados e quantos faziam 
isolamento domiciliar.

divulGação 

 Os novos dados sobre o coronavírus foram divulgados na terça-feira

Miguel Pereira tem 18 óbitos pela doença, Paty do 
alferes tem 13, volta Redonda 256 e Resende 137

antonio caRlos

horahmunicipios@gmail.com

Câmara arquiva processo 
de impeachment de 

prefeito de Barra Mansa
Durante sessão realiza-

da na última terça-feira, a 
Câmara de Vereadores de 
Barra Mansa, no Sul do 
estado, decidiu arquivar o 
processo de impeachment 
contra o prefeito Rodrigo 
Drable (Democratas). A 
comissão que analisou o 
pedido foi presidida pelo 
vereador Gustavo de Al-
meida Gomes e teve como 
membros os vereadores 

Daniel Maciel e Professo-
ra Maria Lúcia. Em relató-
rio apresentado aos demais 
parlamentares, os três 
aconselharam pelo arqui-
vamento do impeachment 
por falta de provas, já que 
o processo criminal ainda 
não foi concluído.

Segundo reportagem do 
portal G1, dos 19 vereado-
res, 14 estiveram presentes 
na votação. Destes, nove 

vereadores concordaram 
com o arquivamento, en-
quanto cinco votaram 
pelo prosseguimento (veja 
abaixo como cada um vo-
tou).

Drable é investigado 
por um suposto esquema 
de propina em que ele teria 
oferecido dinheiro a vere-
adores para que as contas 
públicas fossem aprova-
das em votação na Câmara 
Municipal, contrariando 
um parecer do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio 
de Janeiro (TCE-RJ).

Por causa deste proces-
so, o político está afasta-
do do cargo de prefeito. A 
vice dele, Fátima Lima, é 
a prefeita interina de Bar-
ra Mansa. No entanto, nas 
eleições realizadas no dia 
15 de novembro, ele foi 
reeleito prefeito da cidade 
por mais quatro anos, com 
51,21% dos votos.

Rodrigo Drable Drable é investigado por 
um suposto esquema de propina 

divulGação/RodRiGo dRaBle

IPREVI conquista a 1ª posição 
em prêmio de boa gestão

O Instituto de Previdên-
cia dos Servidores Públicos 
do Município de Itatiaia 
(IPREVI) recebeu na últi-
ma segunda-feira (23), o 
reconhecimento de primei-
ro lugar no Estado do Rio 
de Janeiro, no 11° Prêmio 
de Boas Práticas de Gestão 
Previdenciária, na catego-
ria governança de médio 
porte.

“Esse prêmio demonstra 
o reconhecimento de um 
trabalho pautado na res-
ponsabilidade, na ética e na 
transparência. Evidencia 

que a gestão previdenciária 
realizada pelos servidores, 
diretores e conselheiros 
tem demonstrado que é 
possível ter excelência na 
gestão pública e essa tem 
sido nossa tarefa diária: 
fazer a diferença na vida 
das pessoas”, diz a direto-
ra do IPREVI, Alessandra 
Marques. A autarquia tam-
bém se destacou a nível na-
cional, conquistando o 7º 
lugar em todo o Brasil na 
premiação oferecida pela 
Associação Nacional de 
Entidades de Previdência 

Municipal (ANEPREM). 
O prêmio analisa a gover-
nança exercida por RPPS 
de todo o país e congratula 
as instituições que conse-
guem comprovar a aplica-
ção dos critérios exigidos.

Na ocasião, o prefei-
to Eduardo Guedes, por 
meio da diretora Alessan-
dra Marques, recebeu uma 
placa em mérito de sua 
parceria junto ao instituto 
na implementação de uma 
gestão previdenciária mu-
nicipal responsável e com-
prometida.

Cerimômia reuniu os vencedores do 11° Prêmio 
de Boas Práticas de Gestão Previdenciária

divulGação/PMi

Cachorro-do-mato é 
resgatado em Três Rios
Um cachorro-do-mato 

foi resgatado na manhã 
da última terça-feira 
em uma área urbana em 
Três Rios. Ele estava às 
margens de um trecho 
da BR-393 (Rodovia Lú-
cio Meira) que passa por 

dentro do bairro Ponto 
Azul. A cena incomum 
chamou a atenção de mo-
radores. Os bombeiros 
foram ao local e fizeram 
o resgate do animal, que 
estava com uma das pa-
tas quebrada.

O cachorro-do-mato 
foi levado para a corpora-
ção para receber cuidados 
veterinários. Em seguida, 
foi solto em uma reserva 
ambiental do município, 
onde poderá viver em seu 
habitat natural.

Animal estava com uma das patas quebrada 
e foi resgatado por bombeiros 

divulGação/CoRPo de BoMBeiRoS
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ingredientes

Modo de preparo

Bolinho de
BaCalhau

1,5 kg de baca-
lhau/1,5 kg de bata-
ta/1 gema/Bastante 
salsa e cebolinha (pi-
cados)/1 dente de 
alho amassado/2 co-
lheres de sopa de fari-
nha de mesa/5 colhe-
res de sopa de azeite/
Sal.

Dessalgar o ba-
calhau, cozinhá-lo 
e desfiar, reserve o 
para esfriar.

Cozinhe as ba-
tatas e amasse-as, 
faça um purê, espe-
re esfriar.

Em seguida mis-
ture o purê com o 
bacalhau desfia-
do, acrescente os 
outros ingredientes, 
(salsa e cebolinha, 
alho, azeite e a fa-
rinha de rosca), 
sempre misturando 
bem.

Prove o sal, se for 
necessário coloque 
um pouco para 
temperar

Faça bolinhas e 
frite-as em óleo bem 
quente..

ToRTa inTeGRal 
de aTuM

MASSA:

2 ovos/2 xícara de 
trigo integral/1 xíca-
ra de leite/1/2 xíca-
ra de óleo de giras-
sol/1 xícara de aveia 
fina/1 colher (sopa) 
de fermento/sal a 
gosto.

RECHEIO:

1 cebola picada/1 
tomate picado/2 
ovos cozidos pica-
dos/2 lata de atum 
natural moído/1 co-
lher de cheiro-ver-
de/sal e pimenta a 
gosto.

ingredientes

Modo de preparo

MASSA:

Coloque todos os 
ingredientes no li-
quidificador menos 
o fermento e bata 
tudo até ficar bem 
homogêneo

Depois acrescente 
o fermento e bata 
rapidamente só 
para misturar a mas-
sa com o fermento

RECHEIO:

Misture todos os 
ingredientes numa 
tigela e mexa ate 
todos se encorpora-
rem

Em uma forma mé-
dia unte com azeite 
coloque metade da 
massa espalhe o re-
cheio todo por ela, 
acrescente o restan-
te da massa, polvi-
lhe se quiser oréga-
no por cima para 
dar um gostinho es-
pecial

Leve ao forno mé-
dio por mais ou me-
nos 40 a 45 minutos

Bom apetite!

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T U R A M U N I C I PA L  D E  B E L F O R D 
R O X O

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

25 DE NOVEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM 
26/11/2020 – CÓD-PMBR 221.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº2789/SEMAD/2020 DE 25 DE NOVEM-
BRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PATRICK ALISSON SANTANA DA SILVA, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, 
da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº2790/SEMAD/2020 DE 25 DE NOVEM-
BRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUIZ CLAUDIO DIAS DA SILVA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal de Conservação.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

NA PORTARIA Nº2782/SEMAD/2020 DE 24/11/2020, 
PUBLICADO EM 25/11/2020.
ONDE SE LÊ:  A CONTAR DESTA DATA;
LEIA-SE: A CONTAR DE 02 DE NOVEMBRO DE 
2020,

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

COMISSAO PERMANENTE DE INQUERÍTO ADMI-
NISTRATIVO – CPIA

Processo: 04/6022/2018
Assunto: Inquérito Administrativo
Servidora: Catia Malachias Silva Creiller    

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO FAZ SABER, referente 
ao processo nº: 04/6022/2018, que KATIA MALACHIAS 
SILVA CREILLER, Professora, matrícula nº: 10/43451, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, por ter 
completado mais de 30 (trinta) dias de faltas consecuti-

vas, caracterizando ABANDONO DE CARGO, infringiu 
o previsto no artigo 138, da Lei Complementar nº: 014 
de 31 de Outubro de 1997. E como não tem sido pos-
sível citá-la pessoalmente, por se encontrar em local 
incerto e não sabido, pelo presente Edital, cita a refe-
rida procurada a comparecer na Secretaria Municipal 
de Administração, situada na Avenida Benjamim Pinto 
Dias nº: 610, 3º andar, sala da CPIA,  Centro/ Belford 
Roxo/RJ, CEP: 26.130.000, no prazo de 10 (dez) dias 
às 13:00 (treze) horas, a contar desta publicação, a fim 
de ser interrogada e assistir aos demais termos do res-
pectivo processo até o final de sua conclusão, sob pena 
de revelia. E para que chegue ao conhecimento de to-
dos e da referida procurada, foram expedidos Editais na 
forma da Lei.

Carla Souza Mello
Presidente-CPIA
Mat. 80/43072

Processo: 04/6007/2018
Assunto: Inquérito Administrativo
Servidora: Isadora Caminha de Oliveira    

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO FAZ SABER, referente 
ao processo nº: 04/6007/2018, que ISADORA CAMI-
NHA DE OLIVEIRA, Professora, matrícula nº: 10/52821, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, por ter 
completado mais de 30 (trinta) dias de faltas consecuti-
vas, caracterizando ABANDONO DE CARGO, infringiu 
o previsto no artigo 138, da Lei Complementar nº: 014 
de 31 de Outubro de 1997. E como não tem sido pos-
sível citá-la pessoalmente, por se encontrar em local 
incerto e não sabido, pelo presente Edital, cita a refe-
rida procurada a comparecer na Secretaria Municipal 
de Administração, situada na Avenida Benjamim Pinto 
Dias nº: 610, 3º andar, sala da CPIA,  Centro/ Belford 
Roxo/RJ, CEP: 26.130.000, no prazo de 10 (dez) dias 
às 14:00 (quatorze) horas, a contar desta publicação, a 
fim de ser interrogada e assistir aos demais termos do 
respectivo processo até o final de sua conclusão, sob 
pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento 
de todos e da referida procurada, foram expedidos Edi-
tais na forma da Lei.

Carla Souza Mello
Presidente-CPIA
Mat. 80/43072

Processo: 04/6032/2018
Assunto: Inquérito Administrativo
Servidor: Mauricéa de Albuquerque Gomes    

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO FAZ SABER, referen-
te ao processo nº: 04/6032/2018, que MAURICÉA DE 
ALBUQUERQUE GOMES, Professora, matrícula nº: 
10/43490, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
por ter completado mais de 30 (trinta) dias de faltas con-
secutivas, caracterizando ABANDONO DE CARGO, in-
fringiu o previsto no artigo 138, da Lei Complementar 
nº: 014 de 31 de Outubro de 1997. E como não tem 
sido possível citá-la pessoalmente, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, pelo presente Edital, cita a 
referida procurada a comparecer na Secretaria Muni-
cipal de Administração, situada na Avenida Benjamim 
Pinto Dias nº: 610, 3º andar, sala da CPIA,  Centro/ Bel-
ford Roxo/RJ, CEP: 26.130.000, no prazo de 10 (dez) 
dias às 10:00 (dez) horas, a contar desta publicação, a 
fim de ser interrogada e assistir aos demais termos do 
respectivo processo até o final de sua conclusão, sob 
pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento 
de todos e da referida procurada, foram expedidos Edi-
tais na forma da Lei.

Carla Souza Mello
Presidente-CPIA
Mat. 80/43072

Processo: 04/5989/2018
Assunto: Inquérito Administrativo
Servidora: Vanessa Silva Domingues de Menezes  
  
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO FAZ SABER, referen-
te ao processo nº: 04/5989/2018, que VANESSA SILVA 
DOMINGUES DE MENEZES, Orientadora Educacional, 
matrícula nº: 10/51222, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, por ter completado mais de 30 (trinta) 
dias de faltas consecutivas, caracterizando ABANDO-
NO DE CARGO, infringiu o previsto no artigo 138, da 
Lei Complementar nº: 014 de 31 de Outubro de 1997. 
E como não tem sido possível citá-la pessoalmente, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, pelo pre-
sente Edital, cita a referida procurada a comparecer 
na Secretaria Municipal de Administração, situada na 
Avenida Benjamim Pinto Dias nº: 610, 3º andar, sala da 
CPIA,  Centro/ Belford Roxo/RJ, CEP: 26.130.000, no 
prazo de 10 (dez) dias às 11:00 (onze) horas, a contar 
desta publicação, a fim de ser interrogada e assistir aos 
demais termos do respectivo processo até o final de sua 
conclusão, sob pena de revelia. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e da referida procurada, foram 
expedidos Editais na forma da Lei.

Carla Souza Mello
Presidente-CPIA
Mat. 80/43072
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ingredientes

Torta de carne seca 
com catupiry 

Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada 
em pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de ca-
tupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de ce-
bola picada
3 colheres de sopa de quei-
jo parmesão
1 colher de sopa de salsi-
nha (a gosto)
1 gema para pincelar sobre 
a massa

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha e o sal em 
uma tigela grande
Adicione a manteiga e es-
fregue com as mãos até 
formar uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
Adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
Com as mãos, forme ra-
pidamente uma bola de 
massa (evite trabalhar a 
massa com as mãos por 
muito tempo)
Embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra por 30 minutos antes de 
usar
Recheio:
Dessalgue a carne seca
Cozinhe por 30 minutos na 
panela de pressão, espere 
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com 
todos os ingredientes, me-
nos o queijo parmesão, e 
reserve para a montagem
Montagem:
Use uma forma com uma 
medida próxima a 13cm 
x 13cm x 6,5cm (largura x 
comprimento x altura)
Forre a forma com a mas-
sa, cobrindo todos os lados 
com meio centímetro de 
espessura
Coloque o recheio e cubra 
com o queijo parmesão
Cubra com o restante da 
massa, caso não sobre mui-
ta massa para cobrir pode 
se fazer tirinhas finas para 
cobrir o máximo possível
Passe a gema por cima da 
massa
Coloque para assar por 35 
minutos a 230ºC
Desenforme e sirva

ingredientes

Modo de preparo

arroz carreteiro

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de chei-
ro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de 
azeite
Sal a gosto

Deixe a carne seca de 
molho de véspera, troque 
a água e cozinhe até ficar 
macia
Desfie
Frite-a em uma panela 
com azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a ce-
bola e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
Salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

AVISO DE ERRATA DE EDITAL
Pregão Eletrônico N° 005/2020

Em referência ao Pregão Eletrônico n° 005/2020 do  
processo administrativo 766/2020, que objetiva AQUI-
SIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCO-
LAS, tendo como  VALOR MÁXIMO ADMITIDO R$ 
364.674,96 (trezentos e sessenta e quatro mil, seiscen-
tos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), 
para atender as necessidades da SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICUL-
TURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO o Secretário 
Municipal de Licitações, Compras e Contratos, informa 
que a licitação acima citada está marcada para o dia 10 
de dezembro de 2020 às 10H.
O Edital e errata poderão ser retirados no portal oficial 
do município no endereço eletrônico https://www.porto-
real.rj.gov.br e no Portal eletrônico de licitação do Banco 
do Brasil www.licitações.com.br. Para retirada do edital 
na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os in-
teressados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) 
de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de 
identificação civil. Para maiores informações na Secre-
taria Municipal de Licitações, Compras e Contratos na 
Rua Hilário Ettore, 442 – Centro – Porto Real – Rio de 
Janeiro, das 08h às 17h ou pelo telefone (0XX24) 3353-
1393.

Porto Real, 23 de novembro de 2020
Carlos José da Silva

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra-
tos

TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 113/2020

PROCESSO 5119/2020
A Secretaria Municipal de Administração, considerando 
o interesse público.
RESOLVE:
REVOGAR em todos os seus termos, por interesse da 
administração, a licitação por PREGÃO PRESENCIAL 
nº 113/2020, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E 
PÓ DE CAFÉ.

Porto Real, 18 de novembro de 2020.
Flávio Dias Fernandes Marinheiro

Secretário Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 2076/2020

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 114/2020 que objetiva 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET VIA 
FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER AOS REQUISITOS DO 
PROJETO DE INTERNET PÚBLICA, ASSIM COMO 
SERVIR DE LINK DE INTERNET REDUNDANTE 
PARA OS SETORES E DEPARTAMENTOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL atendendo a 
solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-
MINISTRAÇÃO no processo administrativo 2076/2020, 
à empresa:
Empresa: BRASIL-IP TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 07.334.084/0001-49
Valor de R$ 3.276,00 (três mil, duzentos e setenta e seis 
reais)

Porto Real, 18 de novembro de 2020
Flávio Dias Fernandes Marinheiro

Secretário Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 3999/2017

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 
8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 
24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente li-
citação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 
027/2018 que objetiva a FORNECIMENTO DE ACES-
SÓRIOS PARA UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MU-
NICIPAL DE PORTO REAL, processo administrativo 
3999/2017, na condição de DESERTA. 

Porto Real, 18 de novembro de 2020
José Carlos Machado

Secretária Municipal de Ordem Pública

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4937/2018

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO-

LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 171/2018 que objetiva a 
COMPRA DE TAPETES DE DANÇA E FITAS ADESI-
VAS, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS 
HUMANOS E HABITAÇÃO no processo administrativo 
4937/2018, à empresa:
Empresa: PRF COMÉRCIO, BAZAR E SERVIÇOS 
LTDA ME
CNPJ: 14.526.085/0001-50
Valor de R$ 35.578,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e 
setenta e oito reais)

Porto Real, 22 de janeiro de 2019
Creusa Pereira Martins Mothé

Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos 
Humanos e Habitação

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4467/2018

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 169/2018 que objetiva a 
COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS, atenden-
do a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E 
HABITAÇÃO no processo administrativo 4467/2018, às 
empresas:
Empresa: GERAÇÃO Y DE RESENDE COMÉRCIO 
LTDA EPP
CNPJ: 03.526.560/0001-72
Valor de R$ 20.545,00 (vinte mil, quinhentos e quarenta 
e cinco mil)
Empresa: FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 13.790.135/0001-04
Valor de R$ 3.390,00 (três mil, trezentos e noventa re-
ais)
Empresa: QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSI-
CAIS EIRELI ME
CNPJ: 28.453.974/0001-40
Valor de R$ 10.378,94 (dez mil, trezentos e setenta e 
oito reais e noventa e quatro centavos)

Porto Real, 22 de janeiro de 2019
Creusa Pereira Martins Mothé

Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos 
Humanos e Habitação

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO 
CONTRATO Nº 138/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Braservice Soluções em Recursos 
Humanos Eireli
03 - OBJETO: Prorrogação do contrato em pauta
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, II,  da Lei 
8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4509/2019
06 - VALOR: R$ 4.283.847,48 (quatro milhões, duzen-
tos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete 
reais e quarenta e oito centavos)
07 - PRAZO: 12 (doze) meses com início em 21/10/2020 
e término 21/10/2021
08 - DATA DA ASSINATURA: 07 de outubro de 2020

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO 
CONTRATO Nº 139/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Biota Construções e Transportes 
Ltda EPP
03 - OBJETO: Prorrogação ao contrato em pauta
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, II,  da Lei 
8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5441/2019
06 - VALOR: R$ 1.039.167,36 (hum milhão, trinta e 
nove mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis 
centavos)
07 - PRAZO: 12 (doze) meses com início em 18/10/2020 
e término 18/10/2021
08 - DATA DA ASSINATURA: 07 de outubro de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO 
CONTRATO Nº 140/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Multilimp Saneamento Ltda
03 - OBJETO: Prorrogação e reajuste ao contrato em 
pauta
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, II e Art. 65, § 8°, 
da Lei 8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5441/2019
06 - VALOR: R$ 564.632,33 (quinhentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e três 
centavos)
07 - PRAZO: 12 (doze) meses com início em 18/10/2020 
e término 18/10/2021
08 - DATA DA ASSINATURA: 07 de outubro de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO 
CONTRATO Nº 004/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Tetsul Itatiaia Terraplenagem Ltda 
EPP
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em 
pauta
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, § 1°, III, da Lei 
8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7850/2019
06 - VALOR: R$ 88.999,74 (oitenta e oito mil, novecen-
tos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos)
07 - PRAZO: 90 (noventa) dias com início em 21/10/2020 
e término 18/01/2021
08 - DATA DA ASSINATURA: 21 de outubro de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

COnSELHO MuniCipAL DE SAÚDE DE pORTO 
REAL
Resolução CMSPR nº. 008, de 24 de novembro de 
2020.

                    O Conselho Municipal de Saúde de Porto 
Real, em sua  Reunião Extraordinária Online realizada 
no dia 23 de outubro de 2020 pela Internet através do 
Grupo do Conselho no Whatsapp Web,  no uso de 
suas atribuições conferidas pela Lei nº. 8.080 de 19 de 
setembro de 1990, pela Lei 8.142 de 28 de dezembro 
de 1990 e pelo Decreto Municipal de Porto Real nº.  
2326 de 06 de junho de 2016.
 
                                                                        RESOLVE:      
Considerar Apreciado a Programação Anual de 
Saúde (PAS) referente ao exercício anual de 2021 da 
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real, registrado 
no Conselho Municipal de Saúde de Porto Real.

iRTOn MARCOS DA SiLVA
Presidente

Conselho Municipal de Saúde de Porto Real / RJ

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial n° 115/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 10 horas do dia 08 de 
dezembro de 2020 na Sala de Licitações do Centro 
Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à 
Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação 
nº 115/2020 na modalidade pregão na forma presencial, 
tipo menor preço, objetivando ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO PARA ATENDER AO LABORATÓRIO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, conforme especificações contidas no edital 
e seus anexos que é parte integrante dos Processo 
Administrativo nº 3621/2020. O Edital poderá ser 
retirado no portal oficial do município no endereço 
eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada 
do edital na Secretaria de Licitações Compras e 
Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) 
resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco 
e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 799.348,63 
(setecentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta 
e oito reais e sessenta e três centavos)

Porto Real, 25 de novembro de 2020
Carlos José da Silva

Secretário Municipal de Licitações, Compras e 
Contratos

https://www.portoreal.rj.gov.br
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sériE c do BrasilEiro

Ficou tudo igual (1 
a 1) no confronto 
de sábado (21) en-

tre Volta Redonda e São 
Bento-SP, no estádio Lu-
so-Brasileiro, na Ilha do 
Governador, zona norte 
do Rio. Após os visitantes 
abrirem o placar no co-
meço do jogo, o Voltaço 
foi buscar o empate ainda 
na primeira etapa, criou 
chances para virar, mas a 
igualdade permaneceu no 
marcador.

O comandante Neto 
Colucci analisou o resul-
tado após o confronto.

“Não podemos entrar 
da maneira que come-
çamos o jogo, com uma 
rotação muito baixa, e 
tomamos um gol por um 
erro nosso, após tentar 
sair jogando por dentro. 
A intensidade tem que ser 
muito maior. Nos recupe-
ramos dentro da partida, 
empatamos o jogo, cria-
mos oportunidades, mas 
faltou caprichar mais no 

passe e na finalização 
para conseguirmos a vi-
rada”, destacou.

Na próxima rodada, o 
Voltaço visitará o Brus-

que-SC, sábado, dia 28, 
às 15h, no estádio Augus-
to Bauer. “Teremos uma 
semana forte de treina-
mentos pela frente para 

chegarmos preparados no 
sábado e buscar a vitória. 
Mesmo jogando fora de 
casa, vamos perseguir os 
três pontos, assim como 

foi contra o Ypiranga-RS, 
sempre com inteligência e 
competência. Aproveitar 
as oportunidades, é pre-
ciso, porque sabemos que 

será um confronto difícil 
diante de uma equipe que 
quer vencer para se man-
ter na liderança do gru-
po”, concluiu Colucci.

jota caRvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Técnico neTo ColuCCi 
analisa empate do voltaço 

Colucci garante que o time vai perseguir os três pontos frente ao Brusque no sul do País

andRé MoReiRa / volTaço

Comandante 
lamenta gol do 
adversário no 

início da partida 
de sábado


